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                                                                                          Nr. 6681/22.05.2019 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                              

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE 

din data de 22.05.2019 

Având în vedere prevederile: 

Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

Cartei Universităţii din Piteşti 

Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și  Cercetării Științifice nr. 3363 din 08.03.2016; 

 

Consiliul de Administraţie, întrunit statutar în şedinţa din data de 22.05.2019, 

     

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se avizează componența comisiilor de finalizare studii pentru anul universitar 2018-2019. Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar.  

Art.2. Se avizează componența comisiilor de admitere pentru sesiunea iulie-septembrie 2019. Se 

transmite spre aprobare Senatului universitar.  

Art.3. Se avizează componența comisiei de admitere pentru sesiunea iulie-septembrie 2019 la Colegiul 

Terțiar Nonuniversitar. Se transmite spre aprobare Senatului universitar.  

Art.4. Se avizează afilierea dnei conf.univ.dr. Liliana Soare la Școala Doctorală de Filologie din cadrul 

IOSUD UPIT. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

Art.5. Se avizează retransmiterea către comisia de specialitate a Senatului a Regulamentului privind 

criteriile de redistribuire a locurilor cu finanțare de la bugetul de stat, la propunerea Facultății de 

Electronică, Comunicații și Calculatoare, având în vedere că de la CNFIS finanțarea de bază și cea 

suplimentară repartizată universității se face pe ramuri de știință. 

Art.6. Se aprobă numirea dl. conf. univ. dr. Roșu Daniel în funcția de director interimar al 

Departamentului de Educație Fizică și Sport în perioada în care dl. prof.univ.dr. Marian Crețu se află în 

concediu medical. 

Art.7. Se aprobă solicitările Facultății de Mecanică și Tehnologie, astfel: 

 utilizarea Aulei UPIT în data de 05.06.2019 între orele 10-13,30 și Sălii de lectură a BUP în 

aceeași dată între orele 14,30-18,30 pentru desfășurarea Consorțiului Facultăților de Inginerie 

Mecanică și Industrială; 

 utilizarea locației Academica în data de 05.06.2019  între orele 13,00-14,30 și asigurarea 

serviciilor necesare de către cantina UPIT pentru desfășurarea unor serii de evenimente cu ocazia 

împlinirii a 50 de ani de existență a FMT. 
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Art.8. Se aprobă deplasarea dl. conf.dr.ing. Ilie Sorin și dna. Ș.l.dr.ing. Mitran Gabriela la Oradea pentru 

participare la Conferința IMT Oradea 29-31.05. 2019 organizată de Universitatea din Oradea. Se aprobă 

decontarea cheltuielilor conform  procedurii operaționale privind decontarea cheltuielilor de publicare 

și de participare la manifestări științifice PO-CCDI-04. 

Art.9. Se aprobă solicitarea Valah Construct Grup SRL privind încheierea unui act adițional cu privire 

la prelungirea duratei de execuție a contractului de execuție lucrări nr. 19142/18.12.2018 până la 

31.07.2019. 

Art.10. Se aprobă restituirea sumelor reprezentând taxa de înmatriculare și taxa de studii aferentă anului 

universitar curent domnului Alexandru Duminică. 

Art.11. Se aprobă reportarea sumei de 1620 euro achitată de Fofana Yaoue Bomin, reprezentând taxă 

de studiu pentru anul universitar 2018-2019, pentru anul universitar 2019-2020. 

Art.12. Se aprobă restituirea sumei de 1980 euro achitată de Inam Madhi Hamzah Al-Rubaye.  

Art.13. Se aprobă următoarele referat de necesitate: 

 Centrul Tehnologia Informației, Calculatoare și Informatizare –– plata mentenanță pentru 

domeniu upit.ro pentru perioada 01.06.2019-31.05.2024, valoare= 400 lei; 

 Secretariat Senat- achiziție toner, valoare= 210 lei; 

 Atelierul de Multiplicare – achiziție hârtie xerox, carton, valoare=2577 lei. 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


